
Szöveges beszámoló, a 2017 –es közhasznúsági jelentéshez.  

1., Vállalkozási tevékenységünk: A 2017 évi első negyedévben 11 fő volt 

tanulónk segítségével, és oktatóinkkal, masszázs szolgáltatásaink adásával 

egyénenként, személyre szabottan biztosítottunk szolgáltatást. Az év további 

részében tagjaink, illetve munkavállalóink álltak rendelkezésükre azoknak, akik 

egyéni terápiát igényeltek. 

2., Felnőttképzéseinket nem tudtuk az első negyedévben beindítani, ez 

megmutatkozik az ez évben végzett hallgatóink létszámában is, hiszen jelenleg 

52 kiállított tanúsítványunk van, - megjegyzem, ilyen kevés még sosem volt, 

még az első tört évben is 60-on felül voltak a képzettjeink. Igaz, ezt az is okozza, 

hogy már nem indítunk féláras képzéseket, csak nagyon kivételes esetekben, 

illetve, a Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesülete számára, viszont tőlük idén 

csak 4 fő vett részt képzésen. A másik indokot abban látjuk, hogy a törvényi 

előírásoknak való megfelelés, megfeleltetés (pénztárgép megvásárlás, 

esetenként hordozható változat), visszavetette azoknak a személyeknek a 

kedvét, akik elszántak voltak a képzéseken való részvételre, illetve 

továbbképzésekre, vállalkozóvá válásra. Augusztusban hallássérült oktatónk 

segítségével tettük lehetővé megtanulni azt a speciális kezelést, mellyel 

nagymértékben tudunk hozzájárulni a fejfájás csillapításához, illetve más olyan 

egyedi esetek javulásához, melyeknél a már megszokott kezelési fajták nem 

jártak sikerrel. 2 fő vett részt rajta tagjaink köréből.  

Számszakilag, reflexológiás talp masszázs tanulóink létszáma: 8 fő, 

csontkovácsolás 4 fő, tradicionális Thai masszázs 4 fő, Lélekringató 4 fő, Thai 

talpmasszázs 2 fő, Bébi-és gyermek Thai masszázs 3 fő, nyirok-drenázs 

masszázs 3 fő, frissítő- kondicionáló masszázs 8 fő, olajos Thai masszázs 1 fő, 

izomlazító 1 fő, , és jelenleg fut 10 tanuló képzése. 2 fő nem tett vizsgát, 1 fő 

talpmasszázsból, 1 fő tradicionális Thai masszázsból.  

3., Felkérések alapján nyújtott szolgáltatásaink:  

A Rotary fesztiválon áprilisban való részvételünket 6 fő segítette, ahol több 

ezer futó számára nyújtottak a kollégák felfrissülést.  

 



 

 

SzUSz parkban, májusban a képviselt bennünket 3 fő masszőrünk, ahol a Tu-

Plast Tubusgyártó Kft dolgozói részére nyújtottunk szolgáltatást. 

Pacikerti Családsegítő Szolgálat: június 30-án 3 fő dolgozóval vettünk részt a 

családsegítő szolgálat éves rendezvényén.  

 

             

 



4., Fogyatékosságbarát munkahely elnyert díjunkhoz hűen, júniustól 2 fő 

rehabilitációs ellátásban részesülő munkanélküli személy felvételével járultunk 

hozzá, hogy tapasztalataikat bővítsük, támogassuk szakmai előmenetelüket. 

5., Támogatottjaink: a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesületét 

játék, ruha adományainkkal és kedvezményes tanfolyami lehetőségekkel 

támogattuk idén is. 5 éven keresztül, folyamatos támogatásaink elismerése 

végett, megkaptuk az Ezüstbölcsős támogatója címet.  

 

 

 



 

6., Egyéb, az éves pénzügyi eredményeinket befolyásoló tényezők:  

A gyermekprogramjainkat szervező és lebonyolító pszichológusunk, a 2016-

2017-es tanév végétől megvált tőlünk, vállalkozóvá válásával, és szülése miatt, 

tevékenységét más megoldással, más helyszínen oldja meg. Ennek a kieső 

bevétele is (gyermek nyári foglalkoztatók) megmutatkozik az éves összegzésnél.  

9 Pályázaton vettünk részt, melyből 1 nyertes lett, a NEA Normatív, melyre az 

előző évben, támogatók által adományozott forrásai után tudunk pályázni. 

(58100 forint)  

Az évek óta bevált karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolt ajándékutalvány eladásunk 

újból jól sikerült, így a 2018-as esztendő első negyedévére tervezett 

szolgáltatásaink száma több lesz 100 főnél.  

 


